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“ઈતિહાસની આરસીમાાં અમીરગઢ” 

ડૉ. કે.જી.પટે, ઈતિહાસ તળભાગ 

એમ.એન.કેજ,તળસનગર & 

પ્ર.આર.જે.પટે, ઈતિહાસ તળભાગ 

એમ.એન.કેજ,તળસનગર 

પ્રસ્િાળના :- 

 યાજસ્થાન યાજ્મની વયશદે આલેર ડુુંગયા ણ યાજકીમ વ્યશુાત્ભક દ્રષ્ટિએ 

ભશત્લન પ્રદેળ એિરે અભીયગઢ બોગલરક યીતે ગજુયાતભાું ણ વાુંસ્કૃતતક દ્રષ્ટિએ 

યાજસ્થાની પ્રદેળન આબાવ કયાલે છે. 

લિટિળ ળાવનભાું  અશીંના  દીલાન શ્રી તારે ભશુંભદખાનજીના અંગ્રેજ વાથે 

વાયા  વફુંધ  શતા  ત  વાથે  ગાુંધીજીના  કામયક્રભ અને તલચાયભાું શ્રધ્ધાને કાયણ ે

આ તલસ્તાયભાું ગાુંધીજીની યચનાત્ભક પ્રવતૃતઓને લેગ ભળ્મ શત ૧૯૨૪ ભાું 

ારનયુભાું ખાદી બુંડાયની સ્થાના થઈ શતી આ વભમ દયતભમાનભાું ઈ.વ ૧૯૩૦ ભાું 

‘યશ’ ગાભનુું નવુું નાભ તેભની ભાતા અભીયફાઈ વાશફેના નાભ ઉયથી ‘અભીયગઢ’ 

યાખલાભાું આવ્યુું.૧ 

અમીરગઢ ન પરુાિાત્વળક ઈતિહાસ :- 

યુાત્ત્લમ યીતે આ ઇતતશાવ ઘણ પ્રાચીન છે અને પ્રાગૈતતશાતવક કાથી 
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ઐતતશાતવક કા સધુીના ઘણાું અલળે ભી આલે છે. કેન્દ્દ્રીમ ભસૂ્તય  તલબાગ ટદલ્શીના 

સ્થ તાવ દ્વાયા ઇડય, દાતા,  ારનયુભાુંથી ભાુંવાશાયી પ્રાણીઓના  જીલાશ્ભી  

ભળ્મા છે. ાણયગુના અલળે ડાબેરા ાવે અભીયગઢ થી પરેક, બ્રેડવ, સ્કે્રય  

લગેયે જેલા રઘુાાણકારીન થ્થયના ઓજાય ભી આલે છે.                                         

 ારનયુ યાજ્મભાું ઈ.વ.૧૯૫૫ ભાું એભ.એવ. યતુનલતવિિી ફયડાના યુતત્લે 

તલબાગે ડ.એવ.એન. ચોધયીના ભાગયદળયન શઠે યુાતત્ત્લમ ઉત્ખનન કયતાું નલ 

ાાણયગુી અને રઘ ુ ાાણયગુી અલળે જેલા કે શાથકુશાડી, છરતલમા, 

તયીઓ,યુંધા, યકળેલ્િય લગેયે અભીયગઢ, ફાલનુ્દ્દ્રા, યાભયુા (કયઝા) અને વયત્રા 

જેલા સ્થે ભી આવ્મા છે. આભ જઈએ ત ફનાવકાુંઠા અન ે તેભા અભીયગઢ 

તાલકુાન ઇતતશાવ છેક નલાાણ અને રઘુાાણયગુ સધુી  રુંફામ છે.૨ 

 યુાતત્ત્લમ યીતે ફનાવકાુંઠા ત્જલ્રાને જતા ખ્માર આલે છે કે, આ પ્રદેળન 

ઈતતશાવ ઘણ પ્રાચીન છે. અને પ્રાગતતશાતવક કાથી  ઐતતશાતવક યગુના અલળે 

ભી આવ્મા છે. ાાણ યગુના અલળે ડાબેરા ાવે ફનાવ નદીના કાુંઠા ટકનાયા થી, 

જુનાડીવા, લડાલ, જેલા સ્થથી રઘ ુાણ યગુનાું અલળે ભળ્મા છે. આ ઉયાુંત 

ફનાવ નદીના ટકનાયાથી રઘુાાણ કારીન થ્થયનાું ઓજાય, પરેક, બ્રેડવ, સ્કે્રય, 

લગેયે ભી આવ્મા છે. ભધ્મયગુનાું યુા સ્થભાું કિેશ્વયનુું ભ ુંટદય ભૈત્રકરીન લડાલ 

(૭ ભી વદી),કતરે ભશાદેલનુું ભ ુંટદય અને ાિણનુું  મેૂશ્વય ભશાદેલનુું  ભુંટદય મૂયાજ 

શરેાનાું વભમભ ૧૦ ભી વદીનુું છે.3  

અમીરગઢ ની ઐતિહાતસકિા :- 

 ભોમયકા (ઈ.વ. લૂ ે ૩૨૨ થી ઈ.વ. લૂે ૧૮૫) ભોમયકારીન અલબરલેખત 

વાધન ગજુયાત ભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે. અળકના લગયનાય તળરારેખભાુંથી ભાટશતી ભે 

છે. ભોમય વમ્રાિ અળક , ભશાક્ષત્ર રૂત્રાદાભા, સ્કુંદગપુ્ત લગેયે એ ગજુયાત ય લચયસ્લ 

જભાવ્યુું શત ુું વ ુંબલ છે કે આ તલસ્તાય  તેભના વામ્રાજમન બાગ શત ત્માય ફાદ 

ઈન્દ્ડગ્રીક યાજઓના ળાવન નીચે આવ્યુું શળે. તભનેન્દ્ડય અને એરડિવ યાજાઓના 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 838  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

વભમના તવક્કાઓનુું ગજુયાતભાુંથી રાફાું વભમ સધુી જલા ભતુું વ્માક ચરણ આ 

ફાફતે અનભુદન આે છે.૪ 

ક્ષત્રપકાલ (ઈ.સ. ૨૩ થી ઈ.સ. ૪૦૦):- 

તિભ ક્ષત્રએ ગજુયાત ય ઈ.વ. ૨૩ થી ૪૦૦ સધુી ત્રણવ લય કયતા ણ 

લધાયે વભમ ળાવન કયુય શત.ુક્ષત્રમ લુંળન શરે યાજા ભભૂક શત. તેણે ગજુયાત ય 

ઈ.વ. ૨૩ થી ૩૨ લય સધુી યાજમ કયુય તેવુું તેના અલબરેખ યથી જાણી ળકામ છે. 

નાશાન યાજા ક્ષત્રમ લુંળન શત. તેણે કશયભલુંળની સ્થાના શરેા અથલા 

ળકવુંલત-૧૧ (ઈ.વ. લૂે ૯૦-૮૯)  શરેા ળાવન કયુય શત ુું. તેના વભમના અલબરેખભાું 

તનદેળીત ઈ.વ. લેૂ ૪૬ થી ૪૧ નુું લય તેના ળાવન લય તયીકે ઓખામ છે. તેના 

જભાઈ ઋબત્તે ફનાવ નદી કાુંઠે ઘાિ ફુંધાલીને સલુયણદાન કયુય શત ુું. નાશાનનુું યાજમ 

ઉત્તયભાું યાજસ્થાનના અજભેય નજીક આલેરા ટુકયથી દલક્ષણભાું નાતવક સધુી તલસ્તયેલ ુ

શત.ુ તેના આધાયે જાણી ળકામ છે. કે ચુંફરની ફનાવના નાભે ઓખાતી ઉનદી 

અથલા ત આ યાજમભાું લશતેી ફનાવ નાભધાયી મૂ નદીના આધાયે (આ યાજમ 

ાછથી ત્જલ્રાનુું નાભ ફનાવકાુંઠા ડયુું) યુાણભાું આ નદીન લણયળા કે ણાયળા 

તયીકે ઉલ્રેખ કયલાભાું આવ્મ છે.૫  

ગપુ્િકાલ (ઈ.સ.૨૪૦ થી ઈ.સ. ૪૬૭) :- 

ઈ.વ ની ૫ વદીભાું ગજુયાત ગપુ્ત યાજલીઓના અતધકાય નીચે શત ુું. ગપુ્તકાભાું 

ઉત્તય ગજુયાત ય ગપુ્તનુું ળાવન શત ુું. અળકના લગયનાય તળરારેખ ય છેલ્રા ગપુ્ત 

વમ્રાિ સ્કુંદગપુ્તન રેખ છે. ઈ.વ. ૪૫૫-૪૬૭ રેખભાું જણાવ્મા અનવુાય તેનુું ળાવન  

ઉત્તય-ગજુયાત અને ભાલા સધુી શત ુું એિરે આ તલસ્તાય અભીયગઢ વામ્રાજમન બાગ 

શલ જઈએ સ્કુંદગપુ્તના અલવાન ફાદ (ઈ.વ. ૪૬૭) ગપુ્ત વામ્રાજમની ડતી થઈ 

દૂયના કેિરાક પ્રદેળ સ્લતુંત્ર થમા. 
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મૈત્રકકાલ (ઈ.સ.૪૭૦ થી ૭૮૮) :- 

 ગપુ્ત વામ્રાજમનાઅંત વભમે વજાયમેરી ટયસ્સ્થતતન રાબ ઈ.વ ૪૭૦ ભાું 

ભૈત્રકલુંળના વેનાતત બિાકે લલ્રબીભાું તાની વત્તા સ્થાી વમ્રગ ગજુયાતના પ્રદેળ 

અને ભાલા સધુી ભૈત્રક ળાવકએ રગબગ ૩૦૦ લય સધુી ળાવન કયુય. આ યાજાઓના 

પ્રાપ્ત થમેરા તામ્રત્રભાુંથી આ પ્રદેળના કઈ ણ સ્થન ઉલ્રેખ નથી તેભ છતાું 

ારનયુના ફાજુ અભીયગઢ સધુી ભૈત્રક ળાવકની વત્તા નીચે શળે કેભ કે ભૈત્રક લુંળની 

વત્તા ગજુયાત અને તિભ ભાલા સધુી પેરાઈ શતી. 

ચાળડા કાલ (ઈ.સ. ૭૪૫ થી ઈ.સ. ૯૪૨) :- 

 લલ્રબીના તન ફાદ ુંચાવયના ચાુંત્કા (ચાલડ) યાજા જમતળખયના તુ્ર 

લનયાજ અણટશરલાડ ાિણભાું નવુું યાજમ સ્થાપ્યુું આ યાજમન બાગ ચાલડાઓના 

આતધત્મ નીચે યહ્ય શળે. ારનયુ એ ઘણી જુની લવાશત છે. ૮ ભી વદી દયતભમાન 

અણટશરલાડ ાિણના ચાલડા વામ્રાજમન બાગ શત.૬ 

 ડીવા તાલકુાના લડાલર ાવેના એક બગ્ન ભુંટદયભાુંથી વપ્ત ભાતકૃાઓના િ 

ભી આવ્મા છે. જે ૯ ભી વદીના પ્રાયુંબના ભનામ છે. આ ભુંટદય ભાુંથી કેિરીક યુાલણક 

તળલ પ્રતતભાઓ ભી છે. જે ઈ.વ. ૮૦૦ ની આવાવની ભનામ છે. ચાલડા ળાવકએ 

ઈ.વ. ૯૪૨ સધુી યાજમ કયુય શત ુું.  

વરુંકીકા (ઈ.વ. ૯૫૨ થી ઈ.વ. ૧૩૦૪) 

 વરુંકીકાભાું વાયસ્લત ન ભુંડર તયીકે ઉલ્રેખ મૂયાજના ઈ.વ. ૯૮૭ ના 

દાન ળાવનભાું થમ છે. મૂયાજના વભમ શજી ઉત્તય ગજુયાતના આ બાગને गुज्रात કે 
गुर्जरदेश કે गुर्जरत्रा વુંજ્ઞા ભી નશતી. એક વભમે આ બાગ આનતય ન શત એ ણ 

એિલુું જ સ્ટિ છે.  

 વાયસ્લત પ્રદેળન ઉલ્રેખ ભશાબાયતભાું નથી.યુંત ુ ભત્સ્મ, િહ્ાુંડ, લાભન, 

ભાયકડેમ અને લાય ુયુાણભાું ભે છે. કીકત ભત્સ્મ યુાણના જ શ્ર્રક છીના યુાણભાું 

ઉતાયામા છે. જમાું લાભન યુાણભાું सर सारस्वत े: ना सहसा शा श्वत : એલ અભ્રુંળ 
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ાઠ ભે છે. એિલુું જ ત્માું અંનતયભયદ, ભકૃચ્છ, ભાદેમ, વાયસ્લત, કચ્છ, સયુાટર, આનતય, 

અર્ુયદ, એલા ક્રભે પ્રાુંતના આ ફાજુના (આજના ગજુયાતના) પ્રદેળ ફતાલલાભાું આવ્મા 

છે. આ પ્રદેળ આજના ઉત્તય ગજુયાતન અયલલ્રીની લૂય –દલક્ષણ પ્રાયુંબકાભાુંથી 

કિેશ્વય ાવે વયસ્લતી નદી નીકે છે ત્માથી રઈ વયસ્લતીના ફે કાુંઠાઓને આલયી 

રેત કચ્છના યણ સધુીન બાગ કશી ળકામ એભાું શારના ફનાવકાુંઠા ત્જલ્રાનાું લૂય 

બાગન અને ભશવેાણા ત્જલ્રાનાું ઉત્તય બાગન વભાલેળ થામ છે. અર્ુયદ અને આર્ ુ

શાડને પયતી પ્રાયુંબન શાડી વટશતન પ્રદેળ, ફનાવકાુંઠા અને વાયસ્લતની ઉત્તયન 

પ્રદેળ.૭  

સાંકીઓની રાજકીય પ્રવતૃિઓનુાં કેન્દ્ર- ચાંરાળિી :- 

ચુંદ્રાલતી કણે લવાલી તે તલે અનેક જુદા-જુદા ભત પ્રલતે છે. ચુંદ્રાલતી 

નગયની લચ્ચે થઈને ચુંદ્રબાગા નદી લશતેી શતી. યાજા હનેૂ આ ચુંદ્રબાગા નદીના 

ઉયથી ચુંદ્રાલતી નાભ યાખીને આ નગયીની સ્થાના કયી શતી. તેલી એક ભાન્દ્મતા છે.  

ફીજા એક ભત પ્રભાણે ભાલાના ભત પ્રભાણે  ભાલાના યભાય લુંળી 

ચુંદ્રાવેનની કન્દ્મા જેનુું નાભ ચુંદ્રાલતીની કન્દ્મા જેનુું ચુંદ્રાલતી શત ુું, તે માત્રાએ ગઈ શતી. 

ત્માયે યસ્તાભાું આ સ્થાન ઉય તેને તુ્ર જનમ્મ શત. તેણે આ નગયની પ્રતતટઠા  કયી 

શતી અને તાના નાભ ઉયથી આ નગયીને ચુંદ્રાલતી નાભ આપ્યુું શત ુું. ત્રીજી એક 

ભાન્દ્મતા એલી છે કે એક શરકી જાતતન જસ ુ નાભન કઠીમાય શત તે જ ુંગરભાુંથી 

રાકડા કાીને રઈ આલત શત. એક લખત તેની કુશાડી ાયવ થ્થય ઉય ડી 

ગઈ, કુશાડી ઉઠાલીને જતાું જ તે સલુણયની ફની. તેણે એ સલુણયની વશામથી તે નગયની 

સ્થાના કયી.૮  

ચુંદ્રાલતીના સ્થાના ભાિે ભતબેદ શઈ ળકે, યુંત ુું એક કાે ત યભાય લુંળના 

યાજાઓ યાજમ કયતા શતા.  તે લૈબલી અને વમદૃ્ધ નગયી શતી. તેભાું કઈ ભતબેદ 

નથી. આર્ભુાું ઉત્ન્ન થમેર યભાય લુંળના યાજાઓ અશી યાજમ કયતા શતા. આર્ ુ

લયત ઉય દેરલાડાભાું શ્રી આટદનાથના દેયાવયની જભણી ફાજુ એક ધભયળાા આલે 

છે. તેભાું યાજા લીયધલરના વભમન એક રેખ કતયેર છે. તે રેખ વુંલત ૧૨૯૭ 
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પાગણ લદ ૧૦ ને વભલાયેન છે. તેના યચતમતા શ્રી વભેશ્વય કતલ છે ત ેરેખ પ્રભાણે 

ચુંદ્રાલતીના યાજાની લુંળાલરી નીચે પ્રભાણે છે.  

 શ્રી ધભૃયાજ : પ્રથભ ફભલૂ: ભલૂાવલ સ્તત્ર નયેન્દ્દ્રલુંળ ભતૂભભ્રત મ: કૃલાન લબજ્ઞા 

ક્ષય્રમાચ્છેદન લેદનાસ ુધન્દ્ધકુ ધ્રલુ બિાદમ સ્તતસ્તૈ યદુદ્રમ ઘિાત્જત બલન મત્ુરે 

જતન ભૃાન્દ્લભશભ યાભદેલ ઈતત કાભદેલ ત્જત ુ બગલાન યશયુાભે થૃ્લીને 

એકલીવલાય નક્ષતત્રમ કયી નાખ્મા છી દેળની યક્ષા ભાિે આર્ ુ લયત ઉય મજ્ઞ 

કયલાભાું આવ્મ અને લતવટઠ મતુનએ કયેરા એ મજ્ઞકુુંડભાુંથી અનેક ક્ષતત્રમ લુંળ ઉત્ન્ન 

થમા તેભાું યભાય નાભન એક રુુ ઉત્ન્ન થમ. તેના લુંળભાું કાક્રભે ધભૂયાજ , 

ધુંધકૂ, ધ્રલૂબિ, યાભદેલ મળધલર લગેયે ભશારુુ થમા, મળધલરના ફે તુ્ર એક 

ધાયાલય અને ફીજ તુ્ર યણધીય પ્રશરાદનદલે અણટશરલાડ ાિણભાું જમાયે 

કુભાયા વત્તા ચરાલત શત ત્માયે ચુંદ્રાલતી ઉય યાભદેલનુું યાજમ શત ુું. આ 

યાભદેલન તુ્ર મળધલર આર્ ુઉય યાજમ કયત શત. ધાયા લયના યાલ લુુંબાએ 

આર્ ુઅને ચુંદ્રાલતી નગયી જીતી રીધી અન ેઈ.વ.૧૩૦૩ ભાું ચુંદ્રાલતી ચોશાણને તાર ે

થઈ.૯  

 ચદ્રાલતીના યભાય યાજા ધુંધકેુ બીભદેલ-૧ નુું આટદત્મ સ્લીકાયતાું ચોરકમ 

યાજાએ તાના તાફાભાું તે પ્રદેળભાું ભુંત્રી તલભરને દુંડનામક નીમ્મ શત. તેને આર્ ુ

ય દેરલાડા ગાભભાું (ઈ.વ. ૧૦૩૧-૩૨) કયડ રૂતમા ખચીને તલભરવશી નાભ ે

આટદનાથનુું ભ ુંટદય ફુંધાવ્યુું.૧૦ 

  ચુંદ્રાલતીના યાજા ધાયાલયન નાન બાઈ પ્રશરાદ ફશાદુય શત. તેની  

તલદ્વતાની પ્રળુંવા કતલ વભેશ્વયે તાના “ટકતીકોમદુી” નાભના સુ્તકભાું તથા લસ્તુારે 

આર્ ુય ઈ.વ.૧૨૩૦ ભાું ફનાલડાલેરા લણૂલવશી (નેતભનાથ) ના ભુંટદયની પ્રળસ્સ્તભાું 

કયી છે. આ પ્રળસ્સ્તભાું વભેશ્વય રખે છે કે પ્રશરાદનદેલ વાુંભતતવિંશ વાથનેી રડાઈભાું 

તલયતા ફતાલી શતી. પ્રશરાદદેલ યલચત “ાથયયાક્રભ” વ્મામાુંગ નાભનુું સુ્તક ભે છે. 

જે તેની રેખન ળૈરીનુું ઉજજલ યત્ન છે. તેણે તેના નાભ ઉયથી “પ્રશરાદનયુ” 

નાભનુું નગય લવાવ્યુું શત ુું. જે અત્માયે “ારણયુ” ના નાભથી જાણીત ુું છે.૧૧  
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 વભકારીન વાટશત્ત્મક વાધનને આધાયે એિલુું ત તનતિત ણે કશી ળકામ કે 

ચુંદ્રાલતી નગયીના યભાય યાજા ધાયાલયના નાનાબાઈ પ્રશરાદને ારણયુ લવાવ્યુું 

અને તેના નાભ યથી પ્રશરાદેલયુ નાભ ડેલુું શળે.૧૨ 

 એક અનશુ્રતૂત એલી છે કે ચુંદ્રાલતી યભાય પ્રશરાદને ારણયુ લવાવ્મા છી 

ારણવી ચોશાણે પયી લવાવ્યુું શત ુું.૧૩ 

 બીભદેલ-૨ (ઈ.વ. ૧૧૯૮ થી ઈ.વ. ૧૨૪૨) ના વભમ દયતભમાન ચોલકુમ વત્તા 

નફી ડલા છતાું તેભણે ચુંદ્રાલતીના યભાય યજલી વભતવિંશ ય તાનુું આતધત્મ 

જાલી યાખ્યુું શત ુું. અણટશરલાડના ચોલકુમ યાજલીઓની વત્તા નીચે આ પ્રદેળ યશરે, 

ફનાવ નદીની આજુફાજુન ારણયુ યાજમન આતલસ્તાય વરુંકી લુંળના તન ફાદ 

ઈ.વ. ૧૨૪૪ થી ઈ.વ. ૧૩૦૪ સધુી લાઘેરા લુંળના છેલ્રા યાજા કણયદેલ (કયણ 

લાઘેરા) ના ળાવન દયતભમાન ટદલ્શીના સરુતાન અરાઉદીન લખરજીના નાના બાઈ 

ઉલગુખા તથા નવયતખાને અણટશરલાડ ાિણ ય આક્રભણ કયી ગજુયાતભાુંથી વરુંકી 

લાઘેરા ળાવનન ઈ.વ. ૧૩૦૪ અંત આણ્મ.૧૪ 

 ગજુયાત ટદલ્શીની ખીરજી વલ્તનતના આતધત્મ નીચે આલી ગયુું. 

  ચુંદ્રાલતી એક વભમે ભશાન નગયી શતી, તેવ ુ નદીના ઉબમ તિ ય 

ઉબેરા જીણય ભુંટદય યથી રાગે છે. અત્માયે એ ભુંટદય તછન્ન-લબન્ન અલસ્થાભાું ડેરા છે. 

નદીના ટકનાયા ય ઘાિ અને ઓલાયા ફુંધામેરા છે. અશીમા દેલ-દેલીઓ અને દૈત્મ 

દાનલની ટુક મતૂતિઓ પ્રાપ્ત થામ છે. ચુંદ્રાલતીભાું એકવ આઠ ભુંદીય શતા. ણ 

તભાભ નાળ ામ્મા. કેલ ફે-ત્રણ ભુંટદય  જ આજે વાયી સ્સ્થતતભાું જલા ભે   છે. આ 

ભુંટદય બગ્નાલળે ભધ્મકારીન સ્થાત્મ લાયવાની માદ અાલે છે. 

   

  

 કનયર િડ તાની તિભ ટશન્દ્દુસ્તાનની મવુાપયી તલેનુું લણયન કયતા આ સ્થ 

તલે એભ રખે છે કે “આયવશાણના તથા થ્થયના જે અલળે  ભેદાનભાું છૂિાછૂિા 
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ડેરા છે. તે ઉયથી તલચાય કયતા આ ળશયે ઘણા ફશા તલસ્તાયનુું શવુું જઈએ. 

તેના ખફૂ સયુત નમનૂા જેભાુંથી જુદા જુદા કદની લીવ ઈભાયત વને ૧૮૨૪ ના 

જાન્દ્યઆુયી ભાવભાું જમાયે નાભદાય વય ચાલ્વય કરલીવ અને તેભની વાથનેા યવારાએ 

આ જગ્માની પ્રથભ મરુાકાત રેતી લખતે નજયે જઈ શતી.”  

 એક ભુંટદયના બમતલમાના અમકુ ખુંડ તથા ફીજાની ાછરી બીંતની તળરા 

તવલામ આ યલમાભણા ભુંટદયભાુંથી કાુંઈ ણ શલે ફાકી યહ્ય ુનથી. તેભાુંન એક ગ 

સ્તુંબ ભાત્ર ઉબ છે. યેલ્લેના રુ નીચે તેની કભાનને િેક આલા વારુ થ્થયના જે 

થાુંબરા ઉબા કયલાભાું આલે છે. તેની ફને્ન ફાજુએ નદીના તીમાભાું અલળે તથા 

મતૂતિઓ તેભજ નટશ લયામેરા આયવશાણન ગુંજાલય જથ્થ જે આ ભુંટદયભાુંથી આ 

ઠેકાણે રાલલાભાું આલેર તે ઢગરા ફુંધ ડેર છે. જૂના ઇંિ કાભની િેકયીઓ જેનાથી 

આ પ્રાચીન ભુંટદયના ામા યૂલાભાું આલેરા શતા. આલી િેકયીઓની વુંખ્મા ઘણી ભિી 

છે. આ િેકયીઓ જ પ્રાચીન ચુંદ્રાલતી ળશયેનુું સ્થ અને તેના તલસ્તાયની પ્રતીતી કયાલે 

છે.૧૫  

મધ્યકાીન યગુ (ઈ.સ. ૧૩૯૦ થી ઈ.સ. ૧૮૧૯) :- 

 ગજુયાત યાજમના અન્દ્મ પ્રદેળ ૈકી આ ઐતતશાતવક દસ્તાલેજ અને યુાલાન 

અતત અલ્ લાયવ ધયાલે છે. આ પ્રદેળ ઉત્તય વયશદે આવ્મ શલા છતાું ભધ્મકારીન 

વભમભાું તલવયાઈ ગમ શત ઉજજડ, લેયાન, પ્રતતકૂ શલાભાનને કાયણે લેાય 

લાલણજમન તલકાવ આ પ્રદેળભાું થઈ ળકમ ન શત. ભધ્મકારના પ્રાયુંબે આ પ્રદેળ 

તલલબન્ન યાજતૂ ળાવકની  વત્તા શઠે શત.  

 આ પ્રદેળના મસુ્સ્રભ યાજમકતાયઓ અંગેની ભાટશતી શ્રી તભશ્રાએ તાના સુ્તક 

“મસુ્સ્રભ વતાન ગજુયાતભાું ઉદમ” ભાું આી છે. ભગર લુંળના આક્રભણ ફુંધ થલાથી 

યાશત ાભેરા અલ્રાઉદીન તાના ફે ઉચ્ચ રશ્કયી અતધકાયીઓ ભલરક અશભદ અને 

ુંજુ ભનને ાિણના યાજલી કણયદેલ લાઘેરાને જીતી રેલા ભકલ્મા. આર્ ુઅભીયગઢ ના 

યસ્તે વપ યશરે તે છી રગબગ ઈ.વ. ૧૪૩૦ ભાું ચોશાણ ાવથેી ઝારયના 

યાજાઓએ આ પ્રદેળ ય અતધકાય સ્થાતત કમો શત. તૈમયુના ટદલ્શી આક્રભણ ફાદ 
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ઝારયીઓ થડા વભમ ગાા દયતભમાન સ્લતુંત્ર થમા શતા. આભ છતાું ઈ.વ. ૧૪૧૨ 

ભાું અભદાલાદના સરુતાનએ ઝારયને તાનુું ખુંટડત યાજ્મ ફનાવ્યુું શત ુું. 

 ૧૪ ભી વદીના ભધ્મબાગ સધુી ારનયુ અને તેની ઉત્તયે આજુફાજના જે 

અભીયગઢન પ્રદેળ ય ચોશાણનુું યાજ્મ શત ુું તેના છી મસુ્સ્રભ વત્તા આલતા 

ચોશાણની વત્તા તનફય ફની તેન અંતે આવ્મા છી જે મસુ્સ્રભ વયદાયએ 

ારનયુની આજુફાજુના પ્રદેળ ય વત્તા જભાલી શતી. 

ગજુયાતના સરુતાન મઝુપપયળાશન ક્ષ રઈને ઉત્તય ગજુયાતના રકએ 

અકફય તલરૂધ્ધ ઉશ્કેમો તેથી અકફયના હુકભથી તેને કેદ કમો. ૫ લય ફાદ ફાદળાશ 

અકફયે તેને કેદભાુંથી મકુ્ત કમો. ઈ.વ. ૧૫૯૭ ભાું મઘુર અને અપઘાન લચ્ચે થમેરા 

વુંઘયભાું તેને એક અપઘાન િીએ બગાડી યદુ્ધભાું ગજનીખાને ફશાદુયી ફતાલી 

ગજનીખાન ફીજાની ચાર ચરગત વાયી જાણતા ફાદળાશ અકફયે તાની ધાલ ફશને 

ફાન ૂ ફેગભને તેની વાથે યણાલી અને દશજેભાું ારનયુ, ડીવા અને દાુંતીલાડા 

આપ્મા તેભજ ઝારયની વનદ નલી કયી આી. ગજનીખાન-૨ ના અલવાન છી તેન 

તુ્ર શાડખાન-૧ (ઈ.વ. ૧૬૧૬-૧૬૧૮) ગાદીએ આવ્મ. શાડખાનન બત્રીજ 

પીયજખાન ફારાયુન શાકેભ શત. તે લફયાદયને આલીને ભળ્મ અને વુંજગ જઈને 

ઈ.વ. ૧૬૩૫ ભાું ારનયુભાું સ્લતુંત્ર યાજમ સ્થાપ્યુું.૧૬ 

બ્રિટી ાસન સમયનુાં  અમીરગઢ :- 

 લિિીળ ળાવનભાું અશીના દીલાન શ્રી તારેભશુંભદખાનજીના અગ્રેજ વાથ ેવાયા 

વુંફધ શતા ત વાથે ગાુંધીજીના કામયક્રભ અને તલચાયભાું શ્રધ્ધાુંને કાયણે આ તલસ્તાયભાું 

ગાુંધીજીની યચનાત્ભક પ્રવતૃતઓને લેગ ભળ્મ શત ૧૯૨૪ ભાું ારનયુભાું ખાદી 

બુંડાયની સ્થાના થઈ શતી. આ વભમ દયતભમાનભાું ઈ.વ. ૧૯૩૦ ભાું યશ ગાભનુું નવુું 

નાભ  તેભની ભાતા અભીયફાઈ વાશફેના નાભ ઉયથી અભીયગઢ યાખલાભાું આવ્યુું 

શત ુું. તેઓ જન કલ્માણકાયી તલચાય ધયાલતા શલાથી ારનયુ યાજ્મન તલકાવ 

ઝડી ફન્દ્મ શત. 
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 ૩૦ ભી ઓક્િફય ૧૯૨૯ ના યજ યાજ્મના દીલાનશ્રી તારેભશુંભદખાન ે

અભીયગઢ તાલકુાની જેથી ગાભની નજીક એક ફુંધનુું તનભાાંણ કયાવ્યુું. તેનુું નાભ તેભના 

તભત્ર ફીકાનેયના ભશાયાજા ગુંગાતવિંશજીના નાભ યથી ગુંગાવાગય અને નશયેને પતેશ 

નશયે નાભ આલાભાું આવ્યુું શત ુું. જે આ તલસ્તાયની તવિંચાઈ ભાિેનુું ભશત્લનુું વાધન 

ફન્દ્મ. દીલાન ધભયવટશટણ ુશતા જેન ખ્માર તેભણે ફારાયાભના તળલારમન જીણોદ્યાય 

કયાવ્મ તેના યથી આલ ેછે.૧૭ 

ઉપસાંહાર  :- 

 પ્રદેળની ઉયક્ત ફાફતના અભ્માવ આધાયે એિલુું ત કશી ળકામ કે 

અભીયગઢ અને તેની આજુ ફાજુન પ્રદેળ એક વભમે યાજકીમ, વાભાત્જક, આતથિક યીતે 

ઉન્નત અલસ્થાભાું શળે. જુદા જુદા વભમે તે જુદા-જુદા યાજલુંળ ના અતધકાય શઠે 

આલતુું ગયુું. યુંત ુવરુંકી કારીન વભમે તે ખફુજ ભશત્લ ધયાલત ુું શળે. જૈનનુું ખફૂ 

પ્રભતુ્લ શળે. આર્ ુઅને ઉત્તયના પ્રદેળ ય નજય યાખલા ભાિે તેનુું વ્યશુાત્ભક ભશત્લ 

શળે. મવુરભાન ળાવકના વભમભાું પયી તેને ફેઠુ કયલાના પ્રમાવ થમા. 
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